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Rundspørge blandt ældre/omsorgschefer eller demenskoordinatorer 

Der er i alt 95 kommuner, der har svaret. (97%) 

Vi har ikke kunne få fat på i alt 3 kommuner grundet ferie, mv. Det drejer sig om følgende kommuner: 

Lolland, Odde og Odsherred.  

Særlige 
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dagstimerne 
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90 30 78 92 85 91 73 86 87 46 

94,7% 31,6% 82,1% 84,2% 89,5% 95,8% 76,8% 90,5% 91,6% 48,4% 

 

 

 Særlige aktivitetstilbud til demente i dagstimerne 

90 af 95 kommuner angiver at have særlige aktivitetstilbud i dagstimerne. 

Det vil sige 94,7% af de kommuner, der har besvaret.  

Svarene omfatter: Daghjem/dagscentre, demenscafeer, aktivitetscentre, mv. 

   

 Særlige aktivitetstilbud uden for dagstimerne 

30 af 95 kommuner angiver at have særlige aktivitetstilbud uden for dagstimerne. 

Det vil sige 31,6% af de kommuner, der har svaret. 

Svarene omfatter: Aftensdagscenter, ægtepars aftener, motionstilbud i weekenden, opgangsfællesskab, 

eftermiddagscafé, mm. (her indgår også svar som ”indimellem” og ”løbende efter behov”).  

Desuden nævner én kommune, at det er afskaffet fordi det ikke blev anvendt.   

 

 Afløsning i hjemmet 

78 af 95 kommuner angiver at have mulighed for afløsning i hjemmet (enten varetaget af kommunen, 

herunder hjemmeplejen og/eller frivillige). Her indgår også svar som ”indimellem”, ”efter behov” og ”i 

begrænset omfang”. 

Det vil sige at 82,1% af de kommuner, der har svaret har afløsning i hjemmet.  
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 Aflastning uden for hjemmet 

92 af 95 kommuner angiver at have aflastning uden for hjemmet.  

Det vil sige at 84,2% af de kommuner, der har svaret har aflastning uden for hjemmet. 

 

 Demenspladser 

85 af 95 kommuner angiver at have aflastning uden for hjemmet.  

Det vil sige at 89,5% af de kommuner, der har svaret har demenspladser. 

 

 Pårørendegrupper/sociale arrangementer 

91 af 95 kommuner angiver at have pårørendegrupper/sociale arrangementer.  

Det vil sige at 95,8% af de kommuner, der har svaret har pårørendegrupper/sociale arrangementer. 

 

 Kurser/undervisning af pårørende 

73 af 95 kommuner angiver at have kurser/undervisning af pårørende.  

Det vil sige at 76,8% af de kommuner, der har svaret har kurser/undervisning af pårørende. 

Flere nævner at have undervisning i samarbejde med Alzheimer foreningen.  

 

 Anden rådgivning 

86 af 95 kommuner angiver at have anden rådgivning af pårørende, herunder primært åben rådgivning, 

hjemmebesøg og løbende telefonisk rådgivning ved demenskoordinatorer. 

Det vil sige at 90,5% af de kommuner, der har svaret har anden rådgivning af pårørende. 

 

 Særlig kompetenceudvikling til medarbejdere 

87 af 95 kommuner angiver at have særlig kompetenceudvikling af medarbejdere.  

Det vil sige at 91,6% af de kommuner, der har svaret har særlig kompetenceudvikling af medarbejdere. 

Svarene omfatter alt fra basisuddannelse i demens af forskellige faggrupper, videreuddannelse, 

opkvalificering, E-learning, løbende faglig sparring, demensambassadører, undervisning i Kidwood teorier, 

neuropædagogik, mv.  
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 Særlige træningstilbud 

46 af 95 kommuner angiver at have særlige træningstilbud målrettet demente. 

Det vil sige at 48,4% af de kommuner, der har svaret har særlige træningstilbud målrettet demente. 

Dette omfatter både Adex, almindelig gymnastik, gåture/cykelture/bowling, mv.  

Flere kommuner angiver, at de er på vej med træningstilbud målrettet demente inden for nærmeste 

fremtid. Det drejer sig om yderligere 13 kommuner.  


